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Vendégünk volt a Gólyatanács több tagja is Sinkovics Bálint, Szigeti Milán, Német Roland
és Horicsányi Krisztina. Mindannyian bemutatkoztak a GHK tagjainak és elmondták melyik
bizottságok érdeklik őket.
Megérkezett Szabó Balázs és Szaller Ádám.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy volt Dékáni Tanácson, ahol szó volt többek között a
szenátusi ülésről, ahol Dr. Stépán Gábor támogatva lett a József nádor-díjra. Elmondta, hogy
az egyetemi költségvetések el lettek fogadva. Oktatási területen az oktatói MSc felmérésről
továbbá, a Mechatronika Szakbizottságról és annak szakfelelőséről is szó volt. Tájékoztatást
kapott arról, hogy sok külföldi egyetemista érkezik a következő félévtől a BME-re. Továbbá
téma volt a GPK életműdíj és Kármán Tódor halálának évfordulója is. A kerek évforduló
alkalmából egy kari megemlékezést szerveznek. Jövő héten csütörtökön lesz a következő Kari
Tanács. A tanszéki felülvizsgálatok zajlanak, illetve a Gép- és Terméktervezés tanszéken
változások fognak történni. Április 17-én újabb kari tanács lesz, mivel a kari költségvetést
addig el kell fogadni.
A másik fontos téma a Dékáni dicséret volt. A GHK a javaslatokat a dékáni tanácsnak
továbbítja.
Szó volt még a múlt heti nyílt ülésről is.
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EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a múlt heti EHK ülésen, a Diákközpontról szóló anyagot
mutatott be Kreutzer Richárd és Keresztes Péter. Ezután egy netes szavazásról volt szó, a
DÖK tagok szavazásának kapcsán. A szenátusi napirendekről is szó volt. Az ülésen
elfogadták, a 210 kredit + 10 % felett felvett tárgyak utáni díjszabás félévenkénti kifizetését.
Elmondta még, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek továbbképző bizottsága végzi munkáját. A
FIR2-vel kapcsolatban problémák vannak, de folyamatosan rendeződnek, azonban az
egyetemtől való lekérdezések továbbra sem mennek gördülékenyen. A Villamosmérnöki és a
Gépészmérnöki Karok kis késéssel adták le a módosított sport és kultúr pályázatokat, ezért
szankcionálásban részesültek. A költségvetési szabályzat, és a költségvetés is el lett fogadva.
Szó volt még arról, hogy a testnevelés tárgyakat akkor is ki kell fizetni, ha a tárgyat elbukja az
illető, nem csak akkor, ha újra felveszi.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gyűrűavató és végzős bál május 17-én kerül megrendezésre.
Az ezzel kapcsolatos további teendőkről is beszélt. Ezek után a Kultúrhét költségvetéséről
beszélt.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadni a beszámolót?
A GHK 14-0-1 arányban szavazott.
Kun Levente elmondta még, hogy ma volt Önkéntes napi megbeszélésen, melynek kapcsán,
pénteken megy területbejárásra

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy egyes tárgyakhoz észrevételek érkeztek, hogy TVSZ ellenes
dolgok zajlanak. Ezeknek a tárgyak felül lesznek vizsgálva. A vizsgarend készülőben van,
több probléma is akadt vele, mivel a BSc mintatanterv változtatás most érezteti hatását, így új
listát kell készíteni belőlük. A Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendje is elfogadásra fog kerülni
a közeljövőben. Továbbá elmondta, hogy Oktatási Bizottsági ülést tart csütörtökön. Az Ipari
termék és formatervező illetve a Gépészmérnök szakos hallgatók több rajzos tárgya össze lesz
vonva. Ezután problémás tárgyakkal kapcsolatos észrevételek részleteit mondta el.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy késés történt a sport és kultúr keret leadásakor. A pályázat el
lett fogadva azonban a határidők szorosak. Továbbá beszélt a Hallgatói Szolgáltató Irodával
kapcsolatos folyamatos problémákról. Vígh Miklós a Kari Gazdasági Bizottsági ülésről
beszélt, ami főként a kari költségvetésről szólt.
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Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs beszélt az MSc-sek 0 kreditnek számító felvezető tárgyaira adható ösztöndíjról,
melynek részleteiről a GHK a későbbiekben dönt. Holnap 18:00-tól Ösztöndíj Bizottsági ülést
tart a Kari BME ösztöndíj pályázatainak bírálásáról. Továbbá a sport ösztöndíjak előzetes
eredményéről is készít egy táblázatot addig.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a 9. emeleten büntetés történt a takarítás miatt. A tornaterem
balesetmentesítése hamarosan meg fog történni. Az Old’s Club termeinek klimatizálása is el
lett fogadva, továbbá a kis terembe egy vészkijáratot szeretnének kiépíteni. A Kármán Tódor
Kollégiumban a női zuhanyzókban zuhanyfüggönyök lesznek felszerelve. Másik fontos
témája a mentorok által tervezett kultúrfal volt.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a felküldött tervek alapján a
Design Szakosztály elkészítse a kultúrfalat?
A GHK 9-0-6 arányban szavazott.
Jövő héten több kollégiumi fegyelmi tárgyalás lesz. A Kátésoktól érkezett kaputelefonra
igény az irodájukba. Egy hallgató a kiköltözését jelezte neki, az ő problémáján próbál meg
segíteni.
Továbbá téma volt a kollégiumi plakátolási rend elfogadása is.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatni tudja a plakátolási rendet?
A GHK 14-0-1 arányban szavazott.

PR Bizottság
Szabó Balázs az újonnan beszerzett konditermi eszközök PR értékéről beszélt. További
hosszú távú terveken is szeretné, ha a GHK elgondolkodna.
Rácz Virág a HK zh ajándékátadásáról beszélt. Ezen kívül szervezi a közösség vezetői
grillezést. Szabó Balázs a HK tagok búcsúztatásról érdeklődött.

Sport
Vígh Miklós elmondta, hogy a következő gépészhírekben megjelenik a kari sportcsapatok
sportigénylésinek pályázata.
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Egyebek
Szabó Balázs kérte egy ötletének az átgondolását, mely szerint a MISZ-be, a kondibérletek
árából befolyt összeget sportszerekre költhetné a GHK.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a kondibérletek árából, a MISZ-es
keretbe befolyt pénzből a GHK sporteszközöket vásároljon?
A GHK 14-0-1 arányban szavazott.
Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi bizottsági ülést szeretne tartani a közeljövőben.
Varró Gergő irodai rendrakásról, új sörpadok beszerzéséről kérdezett.
Szaller Ádám a vizsgarendekről beszélt bővebben.
Antal Laura elmondta, hogy jövő héten gólyatúra lesz, és minden kört meghívtak erre az
eseményre.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatni tudja a gólyatúrára szánt pénz
átcsoportosítását?
A GHK 13-0-2 arányban szavazott.
Ez után a HK hétvégéről beszélt, mely a 9. hét végén lesz megtartva.
Ülés vége: 22:49
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